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Hľadáme 
dobro v ľuďoch

Rok 2021 bol pre nás veľkou výzvou. Naším cieľom bolo dokázať 

aj v tomto období zachovať podporu pre našich členov v rovna-

kej výške ako to bolo v predchádzajúcom roku. Znamenalo to 

tvrdú prácu, kreativitu pri tvorbe projektov a získavaní zdrojov 

financovania, ale predovšetkým - pripravenosť na zmeny, ktoré 

koronová doba so sebou prináša. A vieru v to dobré v ľuďoch.  

Ďakujeme za podporu!

Druhý rok nás trápila korona a jej rozmanité varianty, ktoré sme 

už pomaly aj prestali počítať. Zažívame nové situácie, musíme sa 

vyrovnať s nečakanými zmenami, nastaviť často iné fungovanie 

života – nášho aj našich najbližších. 

Podarilo sa. Výšku podpory našim členom sme nielen udržali, ale 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom aj zvýšili. Naše hľadanie 

dobra v ľuďoch prinieslo výsledky. Chuť pomáhať v nás žiadna 

korona nezničila. Dva posledné náročné roky sú toho dôkazom .

Asi budete všetci súhlasiť s tým, že ľudia s hendikepom to majú 

ešte ťažšie. Ich fungovanie je obvykle závislé od pomoci, keďže 

nie všetko pre nich dokáže zabezpečiť štát. APPA je už roky 

jednou z organizácií, ktorá pomáha rodinám, v ktorých žije 

telesne znevýhodnené dieťa alebo dospelý.

Mgr. Miriam Juhanesovičová
Predsedníčka občianskeho združenia 
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Koronový rok 2020 nás naučil, že plánovať treba tak, 

aby sa väčšina našich aktivít a projektov dala 

prispôsobiť a uskutočniť aj v čase zhoršenej pande-

mickej situácie, prípadne, aby sa dali rýchlo pre-

transformovať do online priestoru. Tento prístup sme 

boli nútení využívať a často si ním pomáhať aj v roku 

2021. Samozrejmosťou sa stalo denné sledovanie 

vývoja pandemickej situácie, predpisov, obmedzení, 

ale našťastie, niekedy aj uvoľnení opatrení. Vďaka 

pružnosti a pripravenosti sme uskutočnili väčšinu 

plánovaných podujatí. Z tradičných podujatí sme už 

po druhýkrát presunuli do online priestoru Chari-

tatívny aukčný salón, dali sme inú podobu Aukcii 

vianočných stromčekov Normander, ktorú zvykne-

me tradične uskutočniť v decembri a v období 

uvoľnenia pandemických opatrení sa nám podarilo 

zrealizovať Motivačný víkend pre telesne znevýhod-

nených dospelých, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť 

v roku 2020.

Veľa našich tradičných podujatí sa však podarilo 

zrealizovať v normálnom režime aj pôvodných 

termínoch a podarilo sa nám začať aj plánované 

nové aktivíty.

Pripravenosť 
na zmeny

Ciele činnosti 
v roku 2021

Prehľad 
činností
neziskovej organizácie 
vykonávaných 
v kalendárnom roku

4 5
Ł Pokračovať v stabilných a úspešných aktivitách. 

Ł Rýchlo reagovať na meniace sa podmienky 

realizácie aktivít v období zhoršenia pande-

mickej situácie (promptne presúvať do online 

priestoru všetky aktivity, ktoré nebude možné 

uskutočniť “naživo”).

Ł Pripraviť a zrealizovať mediálnu kampaň zame-

ranú na získavanie 2 %, aby sme aj takto 

podporili členov Klubu APPA.

Ł Ďalej získavať pre naše projektové aktivity 

nových partnerov a sponzorov.

Ł Pripraviť a spustiť do testovacej fázy charita-

tívnu aplikáciu.

Ł Rozšíriť portfólio partnerov o ďalšie nové firmy 

poskytujúce služby pre hendikepovaných.

Ł Upraviť a skvalitniť webovú stránku.

Ł Zrealizovať pilotný motivačný projekt pre hendi-

kepovaných mladých ľudí, ktorý sa z dôvodu 

pandémie nemohol uskutočniť v roku 2020.

Naše najdôležitejšie aktivity v roku 2021

Nášmu najdôležitejšiemu zdroju príjmu sme aj v roku 

2021 venovali patričnú pozornosť. Vďaka spolupráci s 

reklamnou agentúrou Work&Hugs sme pripravili 

emotívnu reklamnú kampaň, v ktorej účinkovali 

priamo štyria členovia Klubu APPA. Práve v spolu-

práci s členmi Klubu APPA sa celá táto aktivita už 

mnoho rokov veľmi úspešne realizuje. Pri tejto 

činnosti každoročne poskytujeme našim členom 

potrebnú podporu a konzultačnú pomoc. Financie 

získané z asignácie 2 % umožňujú každoročne pod-

poriť mnohých našich členov pri  úhradách 

nevyhnutných rehabilitácií, kvalitných pomôcok, 

bezbariérových úprav bývania či automobilov 

a ďalších pomôcok a služieb, ktoré rodinám s telesne 

znevýhodneným dieťaťom, alebo dospelým výrazne 

skvalitňujú život. Podporná kampaň sa vysielala 

v televízii TA3, ktorá je už mnoho rokov naším naj-

významnejším mediálnym partnerom a prezen-

tovaná bola aj v tlači a online priestore. Určite aj 

mediálna kampaň prispela k úspechu v tejto 

aktivite, kde napriek tomu, že už druhý rok Slovensko 

trápili ťažkosti sprevádzajúce korona krízu, APPA 

bola opäť v tejto aktivite úspešnejšia ako v pred-

chádzajúcom roku.

Asignácia 2 % z daní

Toto naše tradičné a najväčšie podujatie sa v roku 

2021 uskutočnilo dokonca dvakrát - na jar a na jeseň. 

Na jar bola presunutá aukcia z jesene 2020, ktorú 

sme pre pandémiu nemohli realizovať. Keďže ani jar 

v roku 2021 nebola priaznivo naklonená “živým” 

podujatiam, a rodiny, ktoré boli vybrané na podporu 

už v jeseni sme nechceli nechať dalej čakať, aukcia 

bola presunutá do online priestoru. Aukcia sa aj 

napriek tomu mimoriadne vydarila. S pomocou 

partnerov - predovšetkým Nadácie TA3 a Televízie 

TA3 sa nám podarilo získať krásnu sumu - 39.421 Eur. 

Rovnako úspešná bola aj jesenná aukcia, ktorá sa 

uskutočnila už v plánovanom jesennom termíne 

a bola tentoraz sprevádzaná aj predaukčnou výsta-

vou v Staromestskej galérii Zichy. Výťažok 38.211 Eur 

potešil ďalšie vybrané rodiny, ktoré si vďaka tejto 

podpore môžu uhradiť rehabilitácie, pomôcky, alebo 

prispieť na nákladnú liečbu kmeňovými bunkami. 

Veľká vďaka patrí predovšetkým popredným slo-

venským výtvarníkom, alebo ich rodinám, partne-

rom aukcie a všetkým tým, ktorí sa rozhodli prispieť 

kúpou výtvarného diela.

Charitatívny aukčný salón
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Detský charitatívny kalendár sme pripravovali 

počas prvého polroka. Autorka projektu – fotografka 

Katka Rogelová-Husenicová nafotila detských 

členov Klubu APPA na tému karnevalových masiek. 

Hoci nám tvárové zdravotné masky – rúška už druhý 

rok poskytovali ochranu pred vírusom, veľkú radosť 

sme z nich nemali. Masky, ktoré ale mali deti na 

fotografiách, rozdávali radosť a smiech v 9. ročníku 

tohto pekného projektu. Financie získané predajom 

kalendára rodiny detí, ktorých fotografie sa v ňom 

nachádzajú, už tradičné využívajú na zabezpečenie 

predovšetkým potrebných pomôcok a rehabilitácií. 

Z kalendára sa predalo viac ako 3000 kusov.

Nástenný kalendár bol po úspechu priameho pre-

pojenia na Charitatívny aukčný salón v roku 2020 

opäť ochutnávkou na jesennú aukciu. V kalendári 

boli uverejnené diela, ktoré sa dražili v jeho jesennej 

časti. Sme veľmi radi, že vďaka podpore kupujúcich 

sa tento kalendár poradilo udržať aj v náročných 

rokoch korona krízy.

Charitatívne kalendáre

„ Tradične úspešné 
projekty, ktorými 
sú charitatívne 
kalendáre 
pokračovali 
aj v roku 2021

ź Pomáhame srdcom s Nadáciou Jozefa Ružičku Vážime si každú spoluprácu a podporu pri finan-

covaní predovšetkým rehabilitačných pobytov, 

o ktoré je medzi našimi členmi najväčší záujem. Sme 

veľmi radi, že medzi našich stabilných partnerov, 

ktorí nás každoročne podporujú, pribudol v roku 

staronový partner - Nadácia SPP v spolupráci 

s ktorou sme zrealizovali veľký “rehabilitačný” 

projekt O krok vpred. 

ź Pomáhame k pohybu s Nadáciou VUB

Celkovo sme v tomto type projektov podporili 

247 našich členov sumou 197.500 Eur.

Ďalšie projekty v roku 2021: 

ź rehabilitačný projekt s Prvou stavebnou spori-

teľňou zameraný na pacientov po mozgových 

príhodách. 

Financovanie potrebných rehabilitácií a pomôcok 

našim členom by nebola možná v potrebnom 

rozsahu bez finančnej pomoci našich partnerov. 

ź Rehabilitáciou za zdravím s Nadáciou EPH

Partnerské projekty na podporu financovania rehabilitácií 
a nákup pomôcok

Základné a stredné školy na Slovensku, ktoré majú 

medzi svojimi zdravými žiakmi imobilných žiakov, 

alebo takýchto žiakov plánovali prijať, mali v roku 

2020 jedinečnú možnosť získať v rámci druhého kola 

Grantového programu Nadácie Volkswagen Slova-

kia a Asociácie pomoci postihnutým – APPA finan-

čný príspevok na bezbariérové riešenia. Finančná 

podpora 9 000 Eur pre každé školské zariadenie bola 

určená na vybudovanie stoličkového výťahu pre 

imobilných žiakov (8 000 Eur) a na iné náklady 

súvisiace s pobytom imobilného žiaka na škole 

(bezbariérová úprava hygienických zariadení, 

vybudovanie špeciálnej hygienickej miestnosti, vy-

bavenie školského zariadenia špeciálnymi zdravot-

nými pomôckami a pod.). Finančnú podporu v dru-

hom kole projektu získali tri školské zariadenia -  

Základná škola v Rejdovej, Spojená škola Okoč 

a Súkromná stredná odborná škola Pro Scholaris, 

ktoré splnili všetky podmienky pre poskytnutie 

grantu. Bezbariérové riešenia v týchto školách boli 

realizované v prvom polroku 2021.

Vzdelaním k integrácii

Charity Golf 2021
Po ročnej prestávke sa opäť hralo pre dobrú vec. 

14. októbra 2021 sa v Penati Golf Resort uskutočnil 

4. ročník charitatívneho golfového turnaja Charity 

Golf pod záštitou prezidenta Slovenskej golfovej 

asociácie Rastislava Antalu. Vďaka ZSE, ktoré 

tradične pridáva firemnému turnaju energetikov 

charitatívny rozmer, sa výťažkom pomáhalo štyrom 

členom Klubu Asociácie pomoci postihnutým – 

APPA, ktorá je každoročne aj spoluorganizátorom 

podujatia. Výťažok turnaja dosiahol 9.000 eur a bol 

určený na intenzívne rehabilitácie pre 4-ročnú Miu 

s vážnym genetickým ochorením, 10-ročnú Leu,      

12-ročnú Rebeccu a 26-ročnú Luciu, ktorým život 

strpčuje diagnóza DMO. Spojiť golf a charitu je 

krásna myšlienka a turnaj Charity Golf ju každoročne 

potvrdzuje.

Spoločnosť adidas podporuje ženy v športe. Päť 

mamičiek hendikepovaných detí z rôznych kútov 

Slovenska si nazulo bežecké topánky a takmer dva 

týždne súťažilo na virtuálnych bežeckých pretekoch 

o skvelé ceny od nášho partnera. V prospech 

účastníčiek behali aj šiesti zamestnanci spoločnosti. 

Preteky „Adidas Virtual Running Race APPA“ boli 

realizované cez špeciálnu mobilnú aplikáciu 

Runtastic a konali sa od 19. 4. do 30. 4. 2021. Akcia 

mamičky nakopla k obdivuhodným výkonom. Za 

11 dní spoločne prešli a nabehali 550 kilometrov. Do 

súťaže sa mohli prihlásiť tie mamičky, ktoré sa so 

svojimi deťmi zúčastnili na fotení charitatívneho 

stolového kalendára APPA. Všetky účastníčky boli 

odmenené rovnako. Získali bežecké tenisky, spo-

mienkové adidas tričká s logom APPA a malý balíček 

pre rodinku.

Mamičky z Klubu APPA zabehli 

s adidasom 550 kilometrov

Vďaka finančnej podpore mesta Piešťany pripravila 

APPA v spolupráci s organizáciou Babyland 2 bloky 

jesenného plávania pre zdravotne znevýhodnené 

deti do 6 rokov, členov Klubu APPA z mesta Piešťany 

a okolia.

Cieľom plaveckých kurzov bolo poskytnúť deťom 

s telesným znevýhodnením priestor na aktivitu, 

Kurz plávania pre hendikepované deti

Charitatívne podujatia, ktoré sa podarilo 
napriek pandemickým opatreniam uskutočniť
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Cieľom najväčšej digitálnej charity v podobe NFT 

Majka Spirita je touto formou vyzbierať 250 000 eur 

a odštartovať tak novú éru využitia NFT. 

Bežecké podujatie Ružinovský kolotoč 

Prvá digitálna charita na Slovensku 

pre APPA

Prvé NFT Majka Spirita, ktorého odhalenie sa konalo 

za prítomnosti novinárov, vybraných influencerov 

a youtuberov z kryptomenovej komunity, predsta-

vuje grafické znázornenie rapera. K dispozícii bolo 

5 tisíc kusov. Prvé tri, vydané v špeciálnej grafickej 

úprave – diamantové, zlaté a strieborné, sa autori 

myšlienky rozhodli vložiť do online aukcie. Zvyšné 

boli určené na predaj. Každý, kto sa zapojil do tejto 

charitatívnej kampane, či už formou aukcie, alebo 

priameho nákupu, sa tak stal majiteľom jedného 

z 5 000 kusov prvého NFT Majka Spirita. 10. októbra 

WEXO zahájil elektronickú aukciu prvých troch kusov 

NFT Majka Spirita v limitovanom dizajne. Súčasne 

s aukciou bol spustený aj predaj zvyšných 4 997 ku-

sov NFT Majka Spirita. Cena jedného NFT bola 50 eur.

Sme radi, že aj napriek pandémii, s ktorou bojoval 

takmer celý svet, sa mohlo mnoho bežcov a aj náš 

APPA team zúčastniť na športovom charitatívnom 

podujatí. Ružinovský kolotoč sa uskutočnil 21. 8. 2021 

v Parku na Ostredkoch v Bratislavskom Ružinove. 

Účastníci bežali trate dlhé 5,5 km, 11 km a detské 

behy. A ich motiváciou bola okrem športového 

zážitku aj pomoc členovi klubu APPA Miroslavovi 

Adáskovi. Atmosféra bola ako aj po minulé ročníky 

fantastická. Na štart prišlo veľa športovcov, čoho 

dôkazom bol aj úžasný výsledok. Bežci a účastníci 

tohto charitatívneho bežeckého podujatia štedro 

podporili jeho benefičný účel. Miroslav obdržal šek 

v hodnote 1.800 Eur a tieto financie použil na ne-

vyhnutné rehabilitácie.

ktorá povedie k zlepšeniu ich zdravotného stavu, 

podporí ich osobnostný rast a nadväzovanie sociál-

nych kontaktov mimo domova. Pobyt vo vode pod 

vedením špecializovaného fyzioterapeuta je 

neoceniteľným prínosom v psychomotorickom vý-

voji dieťaťa.

Charitatívny predaj bude pokračovať aj v roku 2022.

APPA sa stala súčasťou najväčšieho digitálneho 

charitatívneho projektu, za ktorým sa skrývajú 

známe tváre a šikovní ľudia z prostredia inova-

tívnych technológií.

Digitálne umenie dostalo vďaka technológii NFT 

úplne nový rozmer. Známy raper Majk Spirit a 

vývojári platformy WEXO, ktorej služby už využívajú 

klienti z 57 krajín, predstavili 7. októbra 2021 v 

Bratislave nový spôsob využitia najmodernejších 

technológií v prospech pomoci ľuďom, ktorí to 

potrebujú. Na rozdiel od iných NFT, cieľom tohto 

mimoriadneho grafického diela nie je obchodná 

stránka, ale charita.

8 9

Pilotný projekt Ruku na to pozostával z trojdňového 

aktívneho pobytu v piešťanskom HENDI CENTRE. 

Programom sprevádzal motivátor, spíker a úspešný 

tenista na vozíku Tomáš Masaryk spolu s hosťami – 

zlatou paralympijskou športovkyňou Veronikou 

Vadovičovou a spevákom Richardom „Riccom“ 

Šarkózym. Súčasťou tímu bola aj koučka a faci-

litátorka Michaela Svrčková. Od piatku až do nedele 

24. - 26. septembra 2021 sa z účastníkov a orga-

nizátorov stala veselá a zohratá partia ľudí, ktorí sa 

aj napriek telesnému obmedzeniu a nepriazni osudu 

nechcú vzdať svojich snov a túžob. Harmonogram 

jednotlivých dní tvorili skupinové psychologické 

cvičenia, rozhovory aj osobné dialógy, účastníci 

mohli absolvovať niektoré terapie a služby v reha-

bilitačnom HENDI CENTRE a pripravený bol aj pestrý 

športový a spoločenský program. Motivačný víkend 

s Tomášom Masarykom povzbudil mladých ľudí 

a ukázal im, že aj s invalidným vozíkom sa môžu 

začleniť späť do života a spoločnosti. Vznikli nové 

priateľstvá a účastníci si domov odnášali množstvo 

hodnotných informácií a zážitkov.

Motivačný víkend 

s Tomášom Masarykom
Človek, ktorému sa v dôsledku ťažkej choroby alebo 

úrazu náhle zmení život, najlepšie prijme radu od 

niekoho, kto rovnakú situáciu sám zažil a dôverne ju 

pozná. Desať mladých ľudí z rôznych kútov Sloven-

ska, ktorí sa ocitli na invalidnom vozíku, sa posledný 

septembrový víkend stretlo s motivátorom Tomá-

šom Masarykom v Piešťanoch.

Vzdelávacie aktivity

Môj krok vpred s APPA

Spoločnosť Nordmander, ktorá každoročne v spo-

lupráci s APPA usporadúva Charitatívnu aukciu 

živých Vianočných stromčekov, sa rozhodla pomôcť 

členke Klubu APPA - malej Noemi, ktorá sa narodila 

predčasne. Dôsledkom predčasného pôrodu sa u 

nej vyvinula centrálna tonusová porucha, s tým 

spojený oneskorený psychomotorický vývoj a naru-

šená komunikačná schopnosť. Aj keď nebolo možné 

vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu podujatie 

uskutočniť v tradičnom decembrovom termíne, p. 

Daniel  Pračko, dovozca živých vianočných 

stromčekov Nordmander sa rozhodol zorganizovať 

finančnú zbierku na pomoc malej Noemi. Síce bez 

tradičnej aukcie, avšak s o to väčšou láskou a 

zanietením. Spoločnosti Nordmander sa vďaka jej 

stabilným podporovateľom podarilo získať pre 

Noemi fantastických 2.000 Eur. V tomto momente 

však príbeh nekončí. Po ukončení zbierky sme 

výsledok zverejnili na sociálnych sieťach. Na príbeh 

okamžite zareagoval p. Peter Kurucz zo spoločnosti 

Auto PDK a z občianskeho združenia Auto PDK 

deťom. Jeho spoločnosť sa venuje predaju vozidiel. 

Nakoľko rodine malej Noemi bolo ich auto odcudze-

né, sa spoločnosť Auto PDK 4 dni pred Štedrým 

dňom pokúsila o zázrak – vyzbierať peniaze na auto. 

Na výzvu sa ozval darca, ktorý bol ochotný rovno 

venovať rodine auto. V priebehu troch dní sa vďaka 

úžasným ľuďom podaril skutočný vianočný zázrak – 

vyzbierať financie na rehabilitácie a k tomu nájsť 

úžasného darcu, ktorý sa rodine rozhodol venovať 

auto.

“Vianočný zázrak”

Aj v roku 2021 pokračovala instagramová súťaž 

#Môjkrokvpred. Tradične v nej odmeňujeme naj-

väčších bojovníkov, ktorí dosiahli počas uplynulého 

roka úspech, pokrok alebo sa posunuli vpred. Súťa-

žiaci posielali krátky videozáznam s momentom, 

ktorý bol výsledkom ich celoročného úsilia. Hlavný 

partner Instagram súťaže Môj krok vpred s APPA 2021 

dm drogerie markt odmenil súťažiacich za ich snahu 

krásnymi balíčkami produktov.

Aktivity pre radosť
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Pokračovali aj registrované verejné zbierky, ktoré 

našim členom pomáhajú pri získavaní potrebných 

finančných prostriedkov. Pandémia ronako ako 

v roku 2020 aj v roku 2021 ovplyvnila túto aktivitu, 

nakoľko zbierky sa uskutočňujú práve na kultúrnych 

a športových podujatiach, z ktorých mnohé sa pre 

pandemické opatrenia nekonali. Napriek tomu sa 

niektoré zbierky podarilo uskutočniť a ich výťažok 

pomohol uhradiť potrebné rehabilitácie, či zdra-

votné pomôcky.

Verejné zbierky

Spolupráca s naším najväčším mediálnym part-

nerom - televíziou TA3 pokračovala aj v roku 2021. 

Väčšia prezentácia našich aktivít sa v TA3 uskutoč-

nila hlavne pri akcii Charity Golf 2021 a pri Chari-

tatívnom aukčnom salóne. Vďaka tejto spolupráci 

sme opäť mohli zrealizovať mediálnu kampaň pre 

vybraných členov Klubu APPA, ktorí boli z tejto 

aktivity podporení. 

Facebookový profil APPA

Newsletter

Mediálna prezentácia

V televízii TA3 sme prezentovali aj kampaň na 

asignáciu 2 % z daní, ktorú nám už po druhýkrát 

partnersky pripravila agentúra Work&Hugs.

Webová stránka

Newsletter slúži na komunikovanie aktualít z našej 

činnosti a pravidelne ho dostávajú nielen naši 

členovia, ale aj naši partneri, podporovatelia 

a záujemci o činnosť nášho občianskeho združenia.  

Newsletter APPA sa v roku 2021 každý mesiac 

posielal priemerne na 1500 adries. Priemerné 

zobrazenie v roku 2021 bolo cca 40,7 %.

Na webovej stránke nájdu naši členovia ale aj 

priaznivci všetky dôležité informácie, či už o prebie-

hajúcich projektoch, aktuálne novinky k 2 % z daní, 

ale aj články našich partnerov o nových produktoch 

a službách. V rubrike Pomoc potrebujú prinášame 

príbehy členov Klubu APPA a takisto poďakovania 

za zrealizovanú pomoc. Webová stránka mala v roku 

2021 priemernú priemernú mesačnú návštevnosť 

12 448. 

Facebook je pre nás dôležitou súčasťou komuni-

kácie. Prostredníctvom neho dokážeme rýchlo 

a aktuálne odkomunikovať všetky naše aktivity pre 

členov, ale aj pre potenciálnych darcov, sponzorov 

a partnerov. Počet našich fanúšikov na konci roka 

2020 dosiahol počet 4230. 

Prezentácia našich aktivít
Lea sa narodila sa predčasne a silné krvácanie do mozgu poznačilo jej ďalší 

vývoj. Ešte nemala ani rok, keď sa potvrdila vrodená diagnóza DMO - detská 

mozgová obrna – kvadruparéza – postihnuté všetky končatiny a ďalšie 

neľahké diagnózy. Rodičia s ňou pravidelne absolvujú rôzne podporné terapie 

– plávanie, hipoterapiu, skenar terapiu, kraniosakrálnu terapiu a rôzne 

rehabilitačné pobyty. Vyskúšali rôzne rehabilitačné centrá v Piešťanoch, kde 

videli pekné výsledky, ako napríklad lepšie sledovanie očkami, spevnenie 

telíčka a lepšie držanie hlavičky. Pobyty však treba opakovať a sú mimoriadne 

finančne náročné pre rodinu, v ktorej sú ešte ďalšie dve deti. Teraz má Leuška 

10 rokov a aj keď nechodí a nesedí, je to veľmi usmievavé dievčatko, ktoré sa 

teší zo života a vie odovzdať veľa lásky. Leuške sme pomohli príspevkom 

z charitatívneho golfového turnaja získať financie na jej pobyt v rehabili-

tačnom centre, aby sa posunula zase ďalej.

Lea Jesenská 

V roku 2020 sme podporili 

Okrem mnohých iných sme v roku 2021 
podporili aj týchto členov Klubu APPA

Sebastian a Adrian Kromkovci
V roku 2021 sme pomohli výťažkom z Charitatívneho aukčného salóna aj 

Sebastianovi a Adrianovi Kromkovcom, predčasne narodeným dvojičkám 

s diagnózou DMO. Chlapci od malička absolvujú fyzicky aj finančne náročné 

terapie a rehabilitácie. Takto sa krok po kroku približujú k tomu, aby sa raz 

postavili na vlastné nohy. Pre rodičov je to veľmi náročné, keďže všetky 

výdavky musia násobiť dvoma.

Viktorko sa narodil ako 5,5-kilové dieťa prirodzenou cestou. Bol to veľmi ťažký 

pôrod, ktorý nezostal bez následkov. Má poškodenú ľavú ruku, ktorá je takmer 

nepohyblivá. Pár mesiacov po pôrode mu bola diagnostikovaná detská 

mozgová obrna. Roky s ním mama cvičila a absolvovala viackrát do roka rôzne 

rehabilitačné intenzívne pobyty. Vďaka tomu začal chodiť. Chôdza nebola 

celkom istá, často padal a zakopával - no chodil! V 13-tich rokoch mu bola 

diagnostikovaná leukémia. Rok bol spolu s mamou hospitalizovaný na onkológii 

v Bratislave. Prešiel veľmi intenzívnou liečbou, nakoľko leukémia bola akútna. 

V domácej liečbe, ktorá trvala ďalšie dva roky mal prísny zákaz samostatného 

pohybu, nakoľko mal silno odvápnené kosti. Po dvoch rokoch mohol začať 

rehabilitovať. Išlo to veľmi ťažko, pretože vyrástol a pribral a úplne stratil 

rovnováhu. Cvičiť však chcel, a hlavne túžil, aby mohol znova chodiť. 

Absolvoval intenzívne rehabilitačné pobyty, ktoré veľmi pomáhajú, ale sú 

finančne veľmi náročné. Jeho rodičia sú rozvedení, mama žije s deťmi sama. 

Okrem Viktora má ešte 23-ročného syna Andreja, ktorý je vysokoškolák, a žiaľ, 

aj on má detskú mozgovú obrnu. Pohybuje sa za pomoci dvoch barlí. Viktorovi 

sme prostredníctvom pomohli prostredníctvom projektu prvej digitálnej 

charity absolvovať ďalšiu potrebnú rehabilitáciu, vďaka ktorej sa opäť postavil 

na nohy a po dvoch rokoch prešiel prvé kroky.

Viktor Šuba
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Ciele činnosti 
v roku 2022
Na rok 2022 sme si stanovili splnenie predovšetkým 

týchto cieľov:

Ł Pokračovať v stabilných a úspešných aktivitách. 

Ł Ďalej získavať pre naše projektové aktivity 

nových partnerov a sponzorov.

Ł Zrealizovať vzdelávací projekt pre asistentov 

v špeciálnych školách.

Ł Pripraviť a zrealizovať mediálnu kampaň zame-

ranú na získavanie 2 %, aby sme aj takto 

podporili našich členov Klubu APPA.

Ł Spustiť do prevádzky nový projekt - charitatívnu 

aplikáciu.

Ł Rozšíriť portfólio partnerov o ďalšie nové firmy 

poskytujúce služby pre hendikepovaných.

12 13

Zmeny v zložení 
orgánov neziskovej 
organizácie
V roku 2021 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení 

orgánov neziskovej organizácie.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, 
stav a pohyb majetku a záväzkov 
neziskovej organizácie
Podľa ustanovení o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo 

zriadené na účel podnikania účtuje v sústave podvojného účtovníctva, zostavuje účtovnú závierku a predkladá 

audítorovi a príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní k dani z príjmov.

Súvaha

Odberatelia                                                                                   5 850,17 EUR

Aktíva celkom                                                                     1 526 617,98 EUR

Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí            8 609,65 EUR

Dopravné prostriedky                                                                 31 100,00 EUR

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                           11 400,00 EUR

Tovar na sklade                                                                            3 126,35 EUR

Pokladnica                                                                                  18 152,17 EUR

Bankové účty                                                                          1 307 896,74 EUR

Poskytnuté prevádzkové preddavky                                           19 414,57 EUR

Iné pohľadávky                                                                                  31,09 EUR

Náklady budúcich období                                                             4 012,29 EUR

Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí            -1 066,00 EUR 

Ostatné pohľadávky                                                                 123 421 ,47 EUR

Oprávky k dopravným prostriedkom                                              -5 330,52 EUR

Krátkodobé rezervy                                                                      24 180,11 EUR  

Výnosy budúcich období                                                         1 162 856,44 EUR

Ostatné záväzky                                                                                327,00 EUR

Zúčtovanie so Sociálnou a zdravotnými poisťovňami                    9 107,44 EUR 

Ostatné priame dane                                                                     2 531,70 EUR 

Fondy tvorené podľa osobitných predpisov                                 13 473,42 EUR  

Daň z príjmov                                                                                 3 658,16 EUR

Záväzky zo sociálneho fondu                                                            516,92 EUR 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                              101 161,81 EUR

Zamestnanci                                                                                 14 065,52 EUR    

Pasíva celkom                                                                  1 526 617,98 EUR 

Nevysporiadaný výsledok hosp.minulých rokov                         193 379,39 EUR

Dodávatelia                                                                                    1 360,07 EUR  
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Prehľad príjmov Asociácie pomoci postihnutým - APPA 
za rok 2021 podľa zdrojov a ich pôvodu

    Z toho

3. Členské príspevky                                                          6 230,00 EUR 

    Z toho poskytnuté príspevky v roku 2021:             585 515,23 EUR z roku 2020

5. Príspevky z verejných zbierok                                17 564,48 EUR  

9. Tržby z predaja majetku                                                  6 000,00 EUR

10. Výnosy z použitia fondu                                              35 096,15 EUR

4. Príspevky z podielu zaplatenej dane spolu:            2 320 057,21 EUR 

                                                                                    571 685,54 EUR z roku 2021  

    Z toho nevyčerpané príspevky v r. 2021:          1 162 856,44 EUR            

2. Prijaté príspevky od fyzických osôb                             88 143,94 EUR                

    Počiatočný stav z roku 2020:                                    585 515,23 EUR                       

1. Prijaté príspevky od iných organizácií                        375 591,84 EUR                           

6. Tržby za kalendáre a knihy                                    31 720,19 EUR    

    Prírastky v roku 2021:                                         1 734 541,98 EUR      

Výnosy celkom                                                                 1 719 176,48 EUR  

7. Tržby za služby                                                        1 030,46 EUR

8. Iné ostatné výnosy                                                             598,65 EUR

14 15

Výkaz ziskov a strát

Prehľad o darcoch, ktorých dary prevýšili 331,- Eur

Právnické osoby

Nadácia TA3                      25 317 EUR

ARES, spol. s.r.o.                     627,45 EUR

KUBKO,N.O.                       2 950 EUR

Západoslovenská Energetika, a.s.     6 000 EUR

Nadácia EPH                  60 000 EUR

Nadácia VÚB                        15 000 EUR

Big - agency Slovakia                     500 EUR                                                                       

APPA                                   4 662,50 EUR

ADROS s.r.o.                         2 380 EUR

MOLIX SK, s.r.o.                        2 000 EUR

Nadácia ZSE                                            10 000 EUR

ZPA Bratislava a.s.                                       350 EUR

Power trade s.r.o.                                    4 300 EUR

Formel D Slovakia s.r.o.                          2 500 EUR  

Nadácia TA3                                            15 000 EUR

Horle wire s.r.o.                              1 500 EUR

Prvá stavebná sporiteľňa a.s.                1 600 EUR

Národná Banka Slovenska         1 500 EUR

Nadácia SPP                                 122 000 EUR

Západoslovenská Energetika, a.s.       671,58 EUR

Fyzické osoby

Mally Judit Eva                        402 EUR

Petra Vieriková Stašová       2 500 EUR

Tóth Igor                                   700 EUR

Medoň Marcel                         1 030 EUR

Bednár Peter                        500 EUR

Kriška Peter                              860 EUR

Kubanka Michal                      1 500 EUR

Primus Rastislav                     2 361 EUR  

Kusý Martin                             1 000 EUR

Erd Marko                                 3 300 EUR

Sabol Tomáš                            770 EUR

Valach Marko                         3 050 EUR

Knoll Milan                             1 650 EUR

Ágh Štefan                                510 EUR

Lysina Peter                             1 900 EUR

Bella Ivan                                   450 EUR

Hudecová Ľudmila                     500 EUR

Ciba Peter                                530 EUR

Kollár Marek                      900 EUR

Horník Peter                            3 500 EUR

Mihaleje Dušan                      1 300 EUR

Kráľová Daniela                     1 000 EUR

Alena Kopányiová                      1 650 EUR

Antolík Milan                     1 450 EUR

Katarína Kučerová                 1 300 EUR

Maták Eduard                         1 700 EUR

Mally Judit Eva                     413 EUR

Mally Judit Eva                       344 EUR

Koiš Stanislav                         480 EUR

Cocherová Andrea                2 350 EUR

Rajnoha Martin                      1 595 EUR

Riapoš Ján                             1 000 EUR

Furbecková Petra                 2 050 EUR

Bučko Martin                         1 000 EUR

Somorovská Jana                  1 000 EUR

Adamová Andrea                    480 EUR

Pechanová Rebeka                 500 EUR

Mráz Peter                               700 EUR

Kubanka Michal                     2 800 EUR

Mally Judit Eva                       481,50 EUR

Dlugoš Slavomír                    4 450 EUR

Kolár Marko                             400 EUR

Švecková Jana                        410 EUR

Lukáč Peter                           2 050 EUR

Norbert Trompisch               1 341,78 EUR

Mally Judit Eva                            374 EUR

Primus Rastislav                    1 200 EUR

Vlčková Tatiana                       510 EUR

Carlo Luigi Walter                       600 EUR

Dary od fyzických osôb bez identifikácie

500 EUR

3 000 EUR

635 EUR

Asociácia pomoci postihnutým - APPA poskytla finančný príspevok fyzickým osobám 
v celkovej výške  886 824,78  EUR,  ktoré boli využité predovšetkým na zakúpenie pomôcok 
a úhradu rôznych druhov rehabilitácií, na ktoré neprispieva zdravotná poisťovňa ani ÚPSVR.
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Výdavky podľa jednotlivých druhov činností 
Asociácie pomoci postihnutým - APPA vrátane výdavkov na správu

16 17

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky                 35 013,41 EUR                          

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane      886 824,78 EUR           

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám              30 558,17 EUR                                    

Náklady celkom                                             1 618 014,67 EUR                                                       

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám         208 236,90 EUR                                        

 

Náklady na ostatné služby                     97 732,20 EUR                                                  

Režijné náklady                                                              

Cestovné náhrady                                       5 917,18 EUR                                 

Mzdové náklady                                   200 702,59 EUR                               

Náklady na reprezentáciu                           8 074,95 EUR                                

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie      70 624,88 EUR                           

Zákonné sociálne náklady                           6 050,52 EUR                               

Predaný tovar                                               5 385,47 EUR                                    

Bankové poplatky                                            1 447,73 EUR                                                                                                                

Ostatné dane a poplatky                             172,12 EUR                             

PZP, havarijné poistenie, poistenie hnuteľných vecí     1 229,75 EUR

Opravy a udržiavanie                                              1 483,78 EUR 

Kurzové straty                                                              2,14 EUR

Spotreba materiálu                                     26 589,90 EUR 

Odpisy DHNM a DHM                                           6 050,04 EUR

Zostatková cena predaného DHM                      4 695,32 EUR

Daň z príjmu                                                      3 658,16 EUR

Príjmy                        1 719 176,48 EUR            

Zostatok                   101 161,81 EUR

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Výdavky                    1 618 014,67 EUR   

Rozdiel výnosov a nákladov/Výsledok hospodárenia  101 161,81 EUR

Tvorba fondov                                                     17 564,48 EUR                                                                    

Stav a pohyb majetku a záväzkov 
občianskeho združenia

Z toho majetok        44 713,13 EUR  

  pozostáva z

Stav aktív a pasív k 31. 12. 2021     1 526 617,98 EUR

  a) dlhodobého majetku      44 713,13 EUR

  b) krátkodobého majetku     0 EUR

K 31. 12. 2021 predstavoval(i):

7. dlhodobé záväzky                                                                   516,92 EUR                      

4. cudzie zdroje krytia majetku                                              55 746,92 EUR

3. vlastné zdroje krytia majetku                                           308 014,62 EUR

8. krátkodobé záväzky                                                            31 049,89 EUR

2. obežný majetok                                                         1 477 892,56 EUR

1. finančný majetok                                                                         0 EUR

9. výnosy budúcich období                                                           1 162 856,44 EUR

5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku                      6 396,52 EUR

6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku                               0 EUR
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Asociácia pomoci postihnutým - APPA
Na medzi 9519/2A, 831 06 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Floreát Ideapark

Krajinská cesta 32 
921 01 Piešťany

Tel.: +421 33 381 34 99
E-mail: info@appa.sk

www.appa.sk
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